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Over de afgelopen tijd zijn er een aantal nieuwsfeiten meer dan de moeite waard om in deze editie te
worden vermeld. Een korte inhoudsopgave:
- ParaGamesBreda
- EK tafeltennis
- Nacht van de VN
- Olympische en Paralympische Ambassadeurs
- Kwalificatie voor het Nederlands Dames Zitvolleybal team
- Nominatie voor het Nederlands Dames Rolstoelbasketbal team
- Bondscoach Aad Zwaan ziek.
- Laatste nieuws over de Supportersreis
- Agenda
Natuurlijk hebben we ook een overzicht van wat we in de komende periode aan sport evenementen
kunnen verwachten.

ParaGamesBreda.
Het zit er weer op.
De ParaGamesBreda 2007 zijn erg succesvol verlopen. Veel sporters hebben inmiddels hun
waardering laten blijken.
De weergoden waren ons goed gezind, de organisatie draaide pop volle toeren, problemen werden
opgelost.
We hadden een fraaie opening en een mooie afsluiting. Maar het allerbelangrijkste was de sport. Wat
een inzet! Hoed af voor de sporters die ieder in hun eigen discipline lieten zien waartoe zij in staat zijn.
Grote dank aan alle vrijwilligers en iedereen die van haar of zijn betrokkenheid blijk heeft gegeven.
Via BN De Stem, Omroep Brabant, TV&Co is er inmiddels aandacht geschonken aan
ParaGamesBreda 2007.
(bron: ParaGamesBreda nieuwsbrief)
Ook stichting NSC was aanwezig om tijdens feestavond van zaterdag 13 oktober de officiële kick-off
te geven voor de Paralympische supporters op weg naar China. Om dit markeringspunt op de juiste
wijze uit te dragen was de voorzitter van NOC*NSF gevraagd om de aanwezigen toe te spreken. Door
haar overvolle agenda kon Erica Terpstra niet in eigen persoon aanwezig zijn maar sprak ze, op de
haar bekende enthousiaste wijze, allen middels een video boodschap toe. De video boodschap kun je
vinden op www.stg-nsc.nl .

EK Tafeltennis.
Heren Europees kampioen
Op de Europese kampioenschappen in Kranjska Gora (Slovenie) hebben Tonnie Heijnen, Gerben
Last en Ronald Vijverberg goud veroverd.
In de openingspartij verloor Gerben Last met 3-1 van Olivier Chateignier. Gerben Last had met name
veel problemen met de linkshandige forehand versnelling van Chateignier. Tonnie Heijnen speelde
zijn eerste partij tegen Karim Boumedouha. Tonnie Heijnen serveerde gevarieerd en kon het initiatief

naar zich toe trekken. De forehand topspin van Boumedouha werd goed ontregeld en Tonnie Heijnen
won met 3-1.
Het dubbel, meestal de sleutelpartij, ging met 3-1 naar de Fransen. Het verschil tussen Gerben Last
en Tonnie Heijnen en hun Franse opponenten was dat de Fransen beter anticipeerden op de service.
Bij de stand 2-1 achter moest Gerben Last het opnemen tegen Boumedouha. Gerben verspeelde de
tweede game onnodig, maar trok de partij met 3-1 naar zich toe door met name met de backhand druk
te blijven houden.
In de beslissende partij steeg Tonnie Heijnen boven zich zelf uit en speelde zijn beste partij van het
toernooi. Olivier Chateignier kon niet goed omgaan met de druk op de backhand kant en gaf mede
hierdoor te veel ruimte aan Heijnen die met een sterke 3-0 winst het goud voor Nederland
binnenhaalde.
Brons voor Kelly van Zon op EK Slovenië
Kelly van Zon heeft een bronzen medaille behaald op het EK tafeltennis voor sporters met een
beperking.
Onze landgenote verloor in de halve eindstrijd met zeer klein verschil van Martyasheva.
Kelly van Zon was ongeslagen door de poulefase gekomen en versloeg in de kwartfinale Tchebanika
met 3-0. In de halve finale kwam ze tegen Martyasheva met 2-0 achter, maar wist via 2-2 op een 10-9
voorsprong te komen in de beslissende vijfde game. Helaas verloor ze die game toch nog met 12-10.
(Bron: NTTB)

Nacht van de VN 2007.
Verslag Nacht van de VN 2007
De Millenniumschoen
Waar de politiek soms faalt, slaagt de sport er vaak in om culturele verschillen of tegenstellingen te
overbruggen. Sport kan een belangrijk middel zijn in duurzame ontwikkeling. Steeds meer organisaties
in Nederland zetten zich in voor sport & ontwikkelingssamenwerking en steeds vaker is dit een
initiatief van een topsporter of zijn topsporters betrokken als ambassadeur bij een organisatie.
Bijvoorbeeld Right to Play van Johann Olav Koss. Na zijn olympische successen in 1994 richtte de
Noorse schaatser een internationale humanitaire organisatie op die door sport de ontwikkeling en
gezondheid van de jeugd in achtergestelde gebieden wil bevorderen. Andere voorbeelden zijn de
Kalusha foundation van Kalusha Bwalya en de KNVB en Bike 4 All (ondersteund door wielrenner
Peter Winnen).
NCDO speelt in op deze ontwikkeling en reikt daarom ieder jaar de Millenniumschoen Award uit. Vorig
jaar werd de Award uitgereikt aan Aron Winter, die als ambassadeur van verschillende organisaties
sterk betrokken is bij ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar zijn er weer diverse sporters genomineerd
voor de Millenniumschoen Award.
Voor het eerst vond de uitreiking plaats op de VN-Nacht. De presentatie was in handen van Mari
Carmen Oudendijk. Van de 18 genomineerden is de top 5 bekend gemaakt. Dit zijn Clarence Seedorf,
Peter Winnen, Kalusha Bwalya en Lydia La Rivière-Zijdel Uiteindelijk is het Lornah Kiplagat die de
Millenniumschoen Award 2007 uit handen van K1 fighter en ambassadeur van de Millenniumschoen,
Ernesto Hoost uitgereikt krijgt. Onlangs liep zij nog een spectaculair wereldrecord op de halve
marathon. De Millenniumschoen krijgt zij voor de meisjesschool die zij samen met haar man in Kenia
heeft opgericht. Hun Lornah Kiplagat Foundation krijgt een NCDO-subsidie van tienduizend euro.
(Bron: http://www.dewereldvandevn.nl/nacht_van_de_vn/nacht_vd_vn_2007)

Paralympische en Olympische Ambassadeurs.
Ambassadeurs Nederlands Olympisch en Paralympisch Team

NOC*NSF heeft maandag 29 oktober in Amsterdam met trots de ambassadeurs van het
Nederlands Olympisch Team en het Nederlands Paralympisch Team voor de Spelen van
Beijing gepresenteerd. Theo Bos (baanwielrennen), Rutger Smith (atletiek), Edith Bosch (judo),
Minke Booij (hockey), Anky van Grunsven (hippisch), Marleen Veldhuis (zwemmen), Ron Vlaar
(voetbal) en Lobke Berkhout en Marcelien de Koning (zeilen) vertegenwoordigen tot en met 31
december 2008 het Nederlands Olympisch Team, Kenny van Weeghel (wheelen) en Marije
Smits (atletiek) het Nederlands Paralympisch Team.

Aangezien de kwalificaties in sommige gevallen pas vlak
voor de Spelen bekend zijn, kiest NOC*NSF ervoor om
ambassadeurs in te zetten als ‘representanten’ van het
Nederlands Olympisch en Paralympisch Team.
NOC*NSF maakt zo de (lange) weg naar de Spelen
zichtbaar voor het Nederlandse publiek via topsporters
die nog bezig zijn om zich te kwalificeren en/of zich zo
goed mogelijk voorbereiden op de Spelen van Beijing
2008. Door afzien, verliezen en winnen in beeld te
brengen, maken we de ambitie en de passie voelbaar en
tastbaar.
De uitgekozen ambassadeurs zijn sporters die
succesvolle Nederlandse sporten beoefenen. Deze
sporters maken een goede kans zich ook daadwerkelijk te
kwalificeren voor de Spelen van Beijing 2008 of hebben
dat (met het team) inmiddels al gedaan. Het
ambassadeursteam is een mix van teamsporters,
individuele sporters, man/vrouw, Olympisch/Paralympisch
en vormt een representatieve afspiegeling van de
Nederlandse sporters die ons land onder leiding van de
Chefs de Mission Charles van Commenée (Olympisch)
en Thea Limbach (Paralympisch) in Beijing gaan
vertegenwoordigen bij de Olympische en Paralympische
Spelen.
De ambassadeurs zijn op hun weg naar Beijing te volgen via www.sport.nl
(Bron: persbericht NOC*NSF 29 oktober 2007)

Kwalificatie voor het Nederlands Dames Zitvolleybal
team
Zitvolleybalsters naar Beiing.

ARNHEM - NOC*NSF heeft het Nederlands Zitvolleybal Team gekwalificeerd voor de Paralympische
Spelen die in september 2008 in Beijing plaatsvinden. De zitvolleybalsters kwalificeerden zich op basis
van het veroveren van het Europees Kampioenschap in Hongarije in september van dit jaar.

(Bron: http://www.sport.nl/topsport/paralympisch/nieuws/4360860//?channel=topsport)

Nominatie voor het Nederlands Dames
Rolstoelbasketbal team.
Nominatie Dames Rolstoelbasketbal
ARNHEM - NOC*NSF nomineert het Nederlands Rolstoelbasketbal Damesteam voor de
Paralympische Spelen van Beijing. De ploeg verdiende de nominatie op basis van het veroveren van
de zilveren medaille tijdens het Europees Kampioenschap in het Duitse Wetzlar, in september.
(Bron: http://www.sport.nl/topsport/paralympisch/nieuws/4360860//?channel=topsport)

Aad Zwaan ziek.
De bondscoach van de Nederlandse Rolstoeltennis selectie en van onder andere Esther Vergeer is
even opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is geopereerd aan zijn hart. Inmiddels is hij al weer
thuis en kan hij beginnen met zijn herstel. Het zal nog even duren voordat hij weer de oude is, maar
we weten zeker dat hij er weer bovenop komt.
(Bron: Nieuwsbrief oktober 2007 Esther Vergeer)

Laatste nieuws over de Supportersreis
Veel vragen hebben we de laatste tijd gekregen over de stand van zaken rondom de supportersreis.
Tot op heden is er nog niets bekend. Van de reisorganisator ATP hebben we begrepen dat zij nog
hard aan het werk zijn om een goede reis samen te stellen. Evenals in de voorgaande jaren (Atlanta –
Sydney – Athene) is er veel overtuigingskracht nodig om de zeer hoge Olympische reis- en verblijf
prijzen terug te brengen tot een “normaal” Paralympisch niveau. Ook over de entree kaarten is nog
niets bekend.
Als je wil weten hoe de sporters over Beijing denken dan verwijzen we naar::
- http://www.marijesmits.nl/logboek/logboek_31-35.htm
- http://www.esthervergeer.nl/actueel/hotnews.htm
Via deze nieuwsbrief zullen we een ieder op de hoogte houden van al het nieuws over de
supportersreis en de mogelijkheid om je aan te melden bij stg-NSC.

AGENDA.
DATUM

14 nov t/m 18 nov

DETAILS
Rolstoeltennis
NEC wheelchair tennis master
Frans Otten stadion Amsterdam
http://www.wheelchairtennisamsterdam.com/masters/index.htm

Tot spoedig met meer nieuws over de Supportersreis en wie weet ontmoeten we elkaar in Amsterdam.
Herman Lindhout
voorzitter
Stichting Nederlands Supporters Contact

